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Opatija, 13. ožujka 2020. 

 
ZAPISNIK  

sa 35. sjednicu Fakultetskog vijeća, držane u 
ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine elektronskim putem 

 

SJEDNICU SAZIVA 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
dekanica 

VODITELJICA 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
dekanica 

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

 
Zbog iznimnih okolnosti, a kako bi se izbjeglo okupljanje većeg broja ljudi u ograničenom prostoru, 35. sjednica Fakultetskog vijeća 
održana je dana 16. ožujka 2020. godine, elektroničkim putem. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da prihvate dnevni red i prijedloge Odluka te da se o navedenom e-mailom očituju najkasnije 
16. ožujka 2020. godine do 15,30 sati. 
  
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te su jednoglasno prihvaćene sljedeće Odluke: 
 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 33. i 34. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 35. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

4.  Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

5.  Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora, Paula Dropulić 

6.  
Odluka o pokretanju postupka izbora dekana za mandatno razdoblje od 01. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. 
godine 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

7.  Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

8.  
Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. 
godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

9.  Financijsko izvješće za 2019. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

10.  
Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 



2 
 

2019. godinu  
2. Informacije o Analizi studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci – izvješće za akademsku godinu 2018./2019. 

11.  
Odluka o visini školarine, kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija za redovite i izvanredne studente 
preddiplomskih stručnih studija, preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2020./2021. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

12.  
Odluka o  izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2019./2020. 
iz predmeta zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

13.  Izvješće Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora u 2019. godini 
Izvjestitelj: predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Vlado Galičić 

14.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu međunarodna ekonomija 

15.  
Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
1. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog 

područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – prof. dr. sc. Suzana Marković  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 

16.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
1. znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – izv. prof. dr. 

sc. Lorena Bašan  
2. višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – doc dr. 

sc. Sabina Hodžić 

17.  

Usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst  
 
1. izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin 

Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Nevenka Blažević 
2. doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić 

Izvjestitelj: doc. dr. sc. Daniel Dragičević 
3. doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković 

Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan 
4. doc. dr. sc. Daniel Dragičević 

Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 

18.  

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta 
kao nastavni tekst  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 

19.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za obranu 

doktorske disertacije doktorandice Ede Ribarić Čučković 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana Marija Vrtodušić Hrgović  
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2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju teme doktorskih disertacija  
2.1. Sergej Gričar 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

20.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za obranu 

doktorske disertacije doktorandice Ivane Škarica 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana Marija Vrtodušić Hrgović 

2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija   
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  
2.1. Antonio Badurina 
2.2. Sandra Barač - Miftarević 
2.3. Ana Kersulić 
2.4. Ervin Mihelj 
2.5. Andreja Primužak 
2.6. Natali Suštar 
2.7. Vedran Zubović 

21.  
Poslijediplomski specijalistički studij  „Zdravstveni turizam“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća  Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada – Katica Petrić  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana - Marija Vrtodušić Hrgović  

22.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 33. i 34. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 33. i 34. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 35. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 35. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
− Zbog epidemiološke situacije i potencijalne ugroze te preporuke da se održavaju događaji na kojima se okuplja više od 100 ljudi 
morao je biti odgođen tradicionalni Bal hotelijera  u čiju su organizaciju studenti uložili puno vremena i truda. 
 
− Na Fakultetu je 27. - 29. veljače 2020. održana radionica “Panel ekonometrija – uvod, velike baze podataka i analiza kauzalnosti” 
koju je vodio prof. dr. sc. Josipa Tica sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Radionica je osmišljena s ciljem da polaznicima pruži 
elementarno upoznavanje sa dostupnim ekonometrijskim metodama i računalnim programima u polju analize panel podataka. 
Naglasak radionice je na razvijanju intuicije i stjecanju elementarnog analitičnog iskustva u rada sa ekonometrijskim računalnim 
programima i stvarnim ekonomskim podacima i problemima. 
 
− Uspješno je proveden  vanjski audit za certifikat ISO 9001 uz veliki angažman stručnih službi i izv. prof. dr. Ane-Marije Vrtodušić 
Hrgović. 
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− Na temelju zaprimljene primjedbe studenata mole se svi zaposlenici da pri korištenju usluga Bistroa Mul poštuju red pri narudžbi i 
plaćanju uvažavajući studente i njihove obaveze.   
 
− Na temelju odredaba Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, bili smo dužni donijeti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja 
nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe, a što je učinjeno u prosincu 2019. godine. Oba navedena propisa nalažu da na Fakultetu 
moramo imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti te i njegova zamjenika. Povjerljiva osoba u Fakultetu prati 
primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja 
nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke 
prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis 
predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama. Radi ispunjavanja navedene obaveze, a s obzirom na okolnosti u narednom 
periodu će iz Dekanata biti poslan mail s prijedlogom imenovanja, a na koji će svi zaposlenici biti pozvani d očituju. 
 
− Zbog novonastale epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom vrlo vjerojatno se neće održati znanstveni dio kongresa THI 
2020 na uobičajeni način, no svakako će nastavlja s prikupljanjem radova, njihovim recenziranjem i pripremom Zbornika radova. 
 
− Vezano uz odvijanje nastavnog procesa u novim okolnostima uzrokovanim epidemiološkom situacijom informacije će se dostaviti 
elektroničkom poštom. 
 

AD 4. Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 5. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora, Paula Dropulić 
 
Studentskih pitanja nije bilo. 
 

AD 6. Odluka o pokretanju postupka izbora dekana za mandatno razdoblje od 01. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. 
godine 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17);), članka 20. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni 
tekst od 12. veljače  2020. godine, članaka 20. i 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 
30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. 
ožujka 2020. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o pokretanju postupka izbora dekana  
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine 
I. 

Pokreće se postupak izbora dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, za mandatno razdoblje od 
1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine. 

II. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora dekana, u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Greta Krešić – predsjednica Povjerenstva, 
2. prof. dr. sc. Edna Mrnjavac – član, 
3. doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta – član. 

III. 
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Zadatak Povjerenstva iz točke II. ove Odluke je prikupiti prijave kandidata za dekana, utvrditi njihovu potpunost i pravodobnost te 
dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka iz točke IV. ove Odluke. Izvješće mora sadržavati 
popis kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor, njihove životopise i programe rada. 

IV. 
Prijave kandidata dostavljaju se Povjerenstvu iz točke II. ove Odluke, putem Ureda dekana, u roku od 15 (petnaest) dana od njegovog 
imenovanja.  

V. 
Kandidati za dekana, uz prijavu, prilažu životopis i vlastiti program rada za dekanski mandat. Program rada treba biti u skladu sa 
strateškim dokumentima Sveučilišta u Rijeci. 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 7. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Izvješću o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu možete 
pristupiti na linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/542583182806007616 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
II. 

Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, čini sastavni 
dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka upućuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnje postupanje. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 8. Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. 
godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Akcijskom planu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu, 
možete pristupiti na linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/542202816651899556 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo 
je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu. 

II. 
Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu, čini 
sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/542583182806007616
http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/542202816651899556
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AD 9. Financijsko izvješće za 2019. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Financijskom  izvješću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. godinu , možete pristupiti na 
linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/542230923511380621 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. godinu. 
II. 

Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 
III. 

Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. godinu upućuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnje 
postupanje. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 10. Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. 
godinu  
 
Izvješću  Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. godinu možete 
pristupiti na linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/542203014558037994 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 35. sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
l. 

Usvaja se Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. 
godinu. 

ll. 
Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. godinu, čini 
sastavni dio ove Odluke. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
2. Informacije o Analizi studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci – izvješće za akademsku godinu 2018./2019. 
 
Dokumentu Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu 2018./2019. možete pristupiti na 
linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/542203217780456778 
 

http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/542230923511380621
http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/542203014558037994
http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/542203217780456778
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AD 11. Odluka o visini školarine, kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija za redovite i izvanredne studente 
preddiplomskih stručnih studija, preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2020./2021. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a 
sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2020./2021. akademskoj 
godini upisati 1. i više godine preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te 
preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica (KLASA: 003-01/20-03/02; 
URBROJ: 2170-57-01-202-51), od 25. veljače 2020. godine, Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o kriterijima i uvjetima participiranja 
redovitih studenata u troškovima studija u 2020./2021. akademskoj godini (KLASA: 003-01/20-03/02; URBROJ: 2170-57-01-20-50), od 
25. veljače 2020. godine, Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o troškovima upisa u prvu i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i 
njegovih sastavnica u 2020.2021. akademskoj godini (KLASA: 003-01/20-03/02; URBROJ: 2170-57-01-20-54), od 25. veljače 2020. 
godine, Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu o uvjetima i kriterijima nastavka studija na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju, nakon završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih 
studija (KLASA: 602-01/15-01/34; URBROJ: 215-24-15-05-01), od 12. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o visini školarine, kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija  

 za redovite i izvanredne studente preddiplomskih stručnih studija, preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u 
akademskoj godini 2020./2021. 

I. 
Puni iznos participacije u troškovima studija za upis na 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih sveučilišnih studija iznosi: 

a)  Redoviti studenti:  5.500,00 kn (1 ECTS = 91,67 kn) 
b)  Izvanredni studenti:                      5.500,00 kn    (1 ECTS = 91,67 kn) 
c)  Izvanredni studenti - SC Zabok:   5.500,00 kn    (1 ECTS = 91,67 kn) 
d)  Studenti strani državljani:            16.500,00 kn   (1 ECTS = 275,00 kn) 

Trošak prvog upisa u prvu godinu studija iznosi 380,00 kn.  
Trošak upisa u više godine studija iznosi 300,00 kn. 

II. 
Studenti državljani Republike Hrvatske te studenti zemalja Europske unije i državljana trećih zemalja kojima je izdano rješenje o 
stalnom boravku u RH koji prvi put upisuju prvu godinu redovitog studija i studiraju u okviru upisne kvote, ne plaćaju participaciju u 
troškovima studija (školarinu). 
Pravo na subvenciju MZO iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske student ostvaruje na onaj broj godina koji odgovara 
propisanom vremenu trajanja studija (4 godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju, 3 godine na stručnom studiju, 1 godinu na 
diplomskom sveučilišnom studiju) a najviše godinu dana dulje od propisanog vremena trajanja studija. (Pravo na subvenciju student 
može iskoristiti 4 puta). 
Studenti s invaliditetom od 60% i više participacija se subvencionira onoliko godina koliko odgovara dvostrukome propisanom vremenu 
trajanja studija. 
Studenti strani državljani (ako međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno) koji studiraju u statusu redovitog studenta, plaćaju 
participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini od 16.500,00 kn. 

Ill.  
Redoviti studenti 
Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli 55 ECTS bodova i više, prilikom upisa u narednu godinu studija ne 
plaćaju participaciju. 
Redoviti studenti s invaliditetom od 60% pravo na subvenciju participacije MZO-a stječu sa ostvarenih najmanje 30 ECTS bodova. 
Redoviti studenti koji su tijekom 2019./2020. akademske godine stekli manje od 54,9 ECTS, ali više od 30 ECTS bodova, dužni su 
platiti participaciju koja odgovara umnošku neostvarenih ECTS bodova i utvrđene novčane vrijednosti za 1 ECTS bod. 
Redovitim studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 50 ECTS bodova ili više, a manje od 55 ECTS bodova, te 
ostvarili prosječnu ocjenu 4,5 i redovitim studentima koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih 
obitelji) iznos participacije (školarine) snosit će Fakultet. 
Redoviti studenti koji na preddiplomskom sveučilišnom studiju u četiri godine i na diplomskom sveučilišnom studiju u jednoj godini nisu 
stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija, a iskoristili su pravo na subvenciju MZO i tijekom 2019./2020. 
akademske godine stekli su više od 30 ECTS bodova, dužni su u narednoj akademskoj godini platiti participaciju koja odgovara 
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umnošku neostvarenih i neupisanih ECTS bodova i utvrđene novčane vrijednosti za 1 ECTS bod. 
Redoviti studenti koji su tijekom 2019./2020. akademske godine stekli 30 ECTS bodova i manje, dužni su u narednoj akademskoj 
godini platiti puni iznos participacije. 
Redoviti studenti su dužni u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije pod sljedećim uvjetima:  
a) ukoliko na četverogodišnjem preddiplomskom studiju nisu u pet godina stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak 
studija. 
b) ukoliko na jednogodišnjem diplomskom studiju nisu u dvije godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija. 
Redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija dužni su nakon 6 godina promijeniti status i prijeći u status izvanrednog studenta. 
Redoviti studenti diplomskog sveučilišnog studija dužni su nakon 2 godina promijeniti status i prijeći u status izvanrednog studenta. 

lV. 
Izvanredni studenti 
Izvanredni studenti prilikom upisa u I. godinu plaćaju puni iznos participacije utvrđene u točki I. ove Odluke.  
Prilikom upisa u narednu godinu izvanredni studenti plaćaju školarinu prema broju upisanih ECTS bodova. 

V 
Izvanredni studenti dužni su u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije pod sljedećim uvjetima:  
a) ukoliko na trogodišnjem stručnom studiju nisu u četiri godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija. 
b) ukoliko na četverogodišnjem preddiplomskom studiju nisu u pet godina stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak 
studija. 
c) ukoliko na jednogodišnjem diplomskom studiju nisu u dvije godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija. 
Maksimalan broj godina studiranja na stručnom studiju iznosi 8 godina. 
Maksimalan broj godina studiranja na preddiplomskom sveučilišnom studiju iznosi 9 godina. 
Maksimalan broj godina studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju iznosi 3 godine. 
Izvanredni studenti upisani sukladno Odluci o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju, nakon 
završetka stručnih preddiplomskih ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih studija plaćaju školarinu prema broju upisanih 
ECTS bodova, a ukoliko u tri godine nisu stekli  ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija dužni su u narednoj 
akademskoj godini platiti puni iznos participacije. 

VI. 
Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno 
stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-
tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju 50 % od ukupnog iznosa participacije utvrđene u točki I. ove Odluke. 
Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) plaćaju 50 % od ukupnog 
iznosa participacije utvrđene u točki I. ove Odluke. 

VII. 
Studentima koji plaćaju participaciju u troškovima studija, može se odobriti plaćanje u najviše tri rate, prvu ratu  uplaćuju prilikom upisa, 
drugu ratu do 31. prosinca tekuće godine, a treću (posljednju) ratu do 31. siječnja naredne godine. 

VIII. 
Student ima pravo na povrat uplaćene školarine ili dijela školarine za tekuću akademsku godinu ako uplati veći iznos participacije u 
troškovima studija od utvrđenog ovom Odlukom. 

IX. 
Studentima koji tijekom akademske godine ne podmire u cijelosti svoje financijske obveze neće se odobriti upis u narednu akademsku 
godinu. 

X. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od akademske godine 2020./2021. 
 

AD 12. Odluka o  izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2019./2020. iz 
predmeta zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015.), članka 40. 
Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 24. rujna 
2018. godine i članka 16. Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 24. rujna 2018. 
godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj 16. ožujka 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
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o  izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2019./2020. iz predmeta 
zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 

I. 
U Odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-04/20-01/16; URBROJ: 2156-24-20-05-02), donesenoj na 32. sjednici Fakultetskog vijeća, 
održanoj 14. siječnja 2020. godine, mijenja se dio koji se odnosi na nositelje kolegija, predsjednike i članove Povjerenstva za ocjenu 
diplomskog rada izv. prof. dr. sc. Dinu Lončarić i doc. dr. sc. Anu Čuić Tanković,  na način da sada glasi: 
 
 
1. NOSITELJ KOLEGIJA: IZV. PROF. DR. SC. LIDIJA BAGARIĆ 
 
KOLEGIJ: 

1. Upravljanje markama i promocija u turizmu 
  

MENTOR: izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić 
PREDSJEDNIK: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
1. ČLAN: izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 
2. ČLAN: izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 

 
 
3. NOSITELJ KOLEGIJA: IZV. PROF. DR. SC. LORENA BAŠAN 
 
KOLEGIJ: 

1. Marketing turističke destinacije 
2. Strateški marketing u turizmu 

  
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 

PREDSJEDNIK: izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić 
1. ČLAN: izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel 
2. ČLAN: izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 

 
 
5. NOSITELJ KOLEGIJA: DOC. DR. SC. ANA ČUIĆ TANKOVIĆ 
 
KOLEGIJ: 

1. Poslovno komuniciranje u turizmu  
   

MENTOR: doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan 
PREDSJEDNIK: izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić 
1. ČLAN: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 
2. ČLAN: doc. dr. sc. Tomislav Car 

 
 
21. NOSITELJ KOLEGIJA: IZV. PROF. DR. SC. DINA LONČARIĆ 
 
KOLEGIJ: 

1. Istraživanje turističkog tržišta  
  

MENTOR: izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić 
PREDSJEDNIK: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
1. ČLAN: izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 
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2. ČLAN: izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 
 
KOLEGIJ: 

1. Ponašanje potrošača 
  

MENTOR: izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 
PREDSJEDNIK: izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić 
1. ČLAN: izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 
2. ČLAN: Izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel 

 
 
30. NOSITELJ KOLEGIJA: IZV. PROF. DR. SC. MARKO PERIĆ 
 
KOLEGIJ: 

1. Menadžment projekata u turizmu 
2. Menadžment projekata u hotelijerstvu 
3. Strateški menadžment u turizmu 
4. Strateški menadžment u hotelijerstvu 

 
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 

PREDSJEDNIK: doc. dr. sc. Daniel Dragičević 
1. ČLAN: doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik 
2. ČLAN: doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

AD 13. Izvješće Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora u 2019. godini 
Izvjestitelj: predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 
 
 
1. Izvješće mentora o svom radu u 2019. godini 
Na temelju članka 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
35. sjednici, održanoj 16. ožujka 2020. godine, donosi  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni mentora o svom radu na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2019. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni mentora o svom radu na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2019. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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2. Izvješće mentora o vrednovanju rada asistenata u 2019. godini 
Na temelju članka 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
35. sjednici, održanoj 16. ožujka 2020. godine, donosi  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o vrednovanju rada asistenata na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2019. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o vrednovanju rada asistenata na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2019. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
3. Izvješće poslijedoktoranada o svom radu u 2019. godini 
Na temelju članka 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
35. sjednici, održanoj 16. ožujka 2020. godine, donosi  
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o u radu poslijedoktoranada na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2019. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o radu poslijedoktoranada na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2019. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
4. Izvješće i ocjena asistenata o mentorstvu nastavnika u 2019. godini 
Na temelju članka 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
35. sjednici, održanoj 16. ožujka 2020. godine, donosi  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni asistenata o mentorstvu 
nastavnika na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2019. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni asistenata o mentorstvu nastavnika na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2019. godini, sastavni je dio ove Odluke. 

III. 



12 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

AD 14. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
 
Na temelju članaka 92. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
2. listopada 2019. godine i  članka 5. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, 
nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo 
je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, u radni odnos na neodređeno vrijeme 
i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus - predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u  Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Josip Tica – član 
Sveučilište u  Zagrebu, Ekonomski fakultet 

3. izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić– članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu međunarodna ekonomija 
 
Na temelju članaka 92. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
2. listopada 2019. godine i  članka 5. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, 
nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo 
je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane  međunarodna ekonomija, u radni odnos na 
neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 
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II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

4. prof. dr. sc. Alen Host - predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u  Rijeci, Ekonomski fakultet  

5. izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić – član 
Sveučilište u  Rijeci, Ekonomski fakultet 

6. dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus – član 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 15. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
1. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – prof. dr. sc. Suzana Marković  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
 
Na temelju članaka 35.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u sastavu:  prof. dr. 
sc. Jasna Horvat – predsjednica,  prof. dr. sc. Nataša Erjavec – članica  i  prof. dr. sc. Christian Stipanović – član, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj 16. ožujka 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice prof. dr. sc.  Suzane Marković u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 16. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
 
1. znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – izv. prof. dr. sc. 
Lorena Bašan  
 
Na temelju članka 33. stavak 2. i  35. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
I. 
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Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Lorene Bašan u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

a)  dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus – predsjednik Povjerenstva 
    Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku 
b)  prof. dr. sc. Neven Šerić - član 
    Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet u Splitu,  
c)  prof. dr. sc. Dragan Magaš - član 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 i 131/17), dostaviti izvješće 
Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
2. višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – doc dr. sc. 
Sabina Hodžić 
 
Na temelju članka 33. stavak 2. i  35. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora  doc. dr. sc. Sabine Hodžić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

a)  prof. dr. sc. Helena Blažić – predsjednica Povjerenstva 
    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka 
b)  izv. prof. dr. sc. Bojana Olgić Draženović - članica 
    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka,  
c)  izv. prof. dr. sc. Marko Perić - član 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 i 131/17), dostaviti izvješće 
Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 17. Usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst  
 
1. izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Nevenka Blažević 
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Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno - stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno – 
nastavna zvanja („Narodne novine“, broj 122/17) te članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni 
tekst od 30. listopada 2015. godine), Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj 
dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o usvajanju ocjene predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavni tekst 

I. 
Usvaja se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu predavanja izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin iz kolegija „Hrvatska kao turistička 
destinacija (na talijanskom jeziku)“ na preddiplomskom sveučilišnom studiju, postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavni tekst. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
2. doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić 
Izvjestitelj: doc. dr. sc. Daniel Dragičević 
 
Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno - stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno – 
nastavna zvanja („Narodne novine“, broj 122/17) te članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni 
tekst od 30. listopada 2015. godine), Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj 
dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o usvajanju ocjene predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavni tekst 

I. 
Usvaja se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu predavanja doc. dr. sc. Maje Nikšić Radić iz kolegija  „Izravna inozemna ulaganja 
i turizam“ na preddiplomskom studiju, postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavni 
tekst. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
3. doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan 
 
 
Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno - stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno – 
nastavna zvanja („Narodne novine“, broj 122/17) te članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni 
tekst od 30. listopada 2015. godine), Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj 
dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o usvajanju ocjene predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavni tekst 

I. 
Usvaja se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu predavanja doc. dr. sc. Ane Čuić Tanković iz kolegija „ Poslovno komuniciranje u 
turizmu “ na diplomskom studiju, postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavni 
tekst. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 



16 
 

 
 
4. doc. dr. sc. Daniel Dragičević 
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
 
Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno - stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno – 
nastavna zvanja („Narodne novine“, broj 122/17) te članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni 
tekst od 30. listopada 2015. godine), Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj 
dana 16. ožujka 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o usvajanju ocjene predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavni tekst 

I. 
Usvaja se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu predavanja doc. dr. sc. Daniela Dragičevića iz kolegija  „Mikroekonomija“ na 
preddiplomskom studiju, postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavni tekst. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 18. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 
 
Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja 
(„Narodne novine“, broj 122/17) te članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 
2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavnog teksta 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predavanja izv. prof. dr. sc. Lorene Bašan iz kolegija „ Marketing turističke destinacije“ na 
diplomskom studiju, postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavnog teksta, u 
sastavu: 

1. dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus - predsjednik Povjerenstva 
Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište u Osijeku 

2. prof. dr. sc. Neven Šerić - član 
Ekonomski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu 

3. prof. dr. sc. Dragan Magaš - član 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci. 

II. 
Povjerenstvo je u razumnom roku dužno ocijeniti predavanja iz prethodne točke ove Odluke, u svrhu procjene ispunjavanja kriterija 
nastavnog doprinosa za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti 
u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“, broj 122/17). 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 19. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije doktorandice Ede Ribarić Čučković 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana Marija Vrtodušić Hrgović  
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Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno čl. 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-
01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-
01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu,  Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj 16. ožujka 2020. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije doktorandice mr. sc. Ede Ribarić Čučković (m.b. 41DR11), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom 
„Računovodstvo troškova kvalitete u hotelijerstvu“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Sandre Janković i 
komentorstvom izr. prof. dr. Gordane Ivankovič te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare, predsjednica  
        Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ 
2. izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, članica 
        Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
3. izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić, članica 
        Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se  15. svibnja 2020. godine s početkom u 9:00 sati u dvorani III. Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

III. 
Zapisnik na obrani voditi će asistentica Ema Petaković.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju teme doktorskih disertacija  
2.1. Sergej Gričar 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni 
tekst od 5. lipnja 2018. godine, članku  21.  Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. 
godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu” 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi 
  

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda dr. sc. Sergeja Gričara (m.b. 64DR17), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu”, pod naslovom 
“Implementation of Vector Auto-Regression Models in Tourism: State of the Art Analysis and Further Development”. 

 
II. 

Prihvaća se zahtjev doktoranda, odobrava se pisanje rada na engleskom jeziku i izrada doktorske disertacije temeljene na objavljenim 
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znanstvenim radovima (skandinavski model). 
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu 
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 
 

AD 20. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije doktorandice Ivane Škarica 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno čl. 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-
01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-
01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Menadžment održivog razvoja, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj 16. ožujka 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije doktorandice Ivane Škarice (m.b. 49MOR13), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Zadovoljstvo zaposlenika 
poslom u ustanovama javnog zdravstva s implementiranim sustavom upravljanja kvalitetom“, izrađenu pod mentorstvom 
prof. dr. sc. Ivanke Avelini Holjevac, professor emeritus, i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Ana-Marije Vrtodušić Hrgović te se 
imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

4. dr. sc. Vidoje Vujić, professor emeritus, predsjednik  
        Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
5. prof. dr. sc. Ines Milohnić, članica 
        Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
6. izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk, članica 
        Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 15. svibnja 2020. godine s početkom u 13:00 sati u dvorani III. Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica Ema Petaković.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija   
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  
 
2.1. Antonio Badurina 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni 
tekst od 5. lipnja 2018. godine, članku 21.  Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. 
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godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16.  ožujka 2020. godine donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Antonia Badurine (m.b. 66MOR16), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Uloga muzejske ponude 
u razvoju kulturnog turizma destinacije”. 

II. 
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu 
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 
 
 
2.2. Sandra Barač - Miftarević 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni 
tekst od 5. lipnja 2018. godine, članku 21.  Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. 
godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi 
  

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Sandre Barač - Miftarević (m.b. 
67MOR16), polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Utjecaj 
političkog okruženja na održivi razvoj turizma u destinaciji: primjer jadranskih destinacija” 

II. 
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu 
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 
 
 
2.3. Ana Kersulić 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni 
tekst od 5. lipnja 2018. godine, članku  21.  Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. 
godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi 
  

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Ane Kersulić (m.b. 74MOR16), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Key Stakeholders' Perceptions of 
Event Impacts and Strategic Organizational Elements for Sustainable Outdoor Sport-Tourism” 

II. 
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Prihvaća se zahtjev doktoranda, odobrava se pisanje rada na engleskom jeziku i izrada doktorske disertacije temeljene na objavljenim 
znanstvenim radovima (skandinavski model). 
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu 
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 
 
 
2.4. Ervin Mihelj 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni 
tekst od 5. lipnja 2018. godine, članku  21.  Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. 
godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi 
  

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Ervina Mihelj (m.b. 76MOR17), polaznika 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Uloga arhitektonskog identiteta 
hotela u donošenju odluke o odabiru hotela”. 

II. 
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu 
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 

 
 

 
2.5. Andreja Primužak 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni 
tekst od 5. lipnja 2018. godine, članka 21.  Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. 
godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi 
  

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice  Andreje Primužak (m.b. 79MOR17), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Utjecaj motivacijskih 
faktora na uspješnost žena u poduzetništvu”. 

II. 
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu 
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 
 
 
2.6. Natali Suštar 
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Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni 
tekst od 5. lipnja 2018. godine, članku  21.  Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. 
godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi 
  

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice  Natali Suštar (m.b. 81MOR17), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Utjecaj bihevioralnih 
faktora na donošenje investicijskih odluka”. 

II. 
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu 
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 
 
 
2.7. Vedran Zubović  
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni 
tekst od 5. lipnja 2018. godine, članku 21. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. 
godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  35. sjednici, održanoj dana 16. ožujka 2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda mr. sc. Vedrana Zubović (m.b. 
83MOR18), polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Koncepcija 
razvoja outdoor turizma kao generatora konkurentnosti destinacije”. 

II. 
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu 
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

AD 21. Poslijediplomski specijalistički studij  „Zdravstveni turizam“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća  Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada – Katica Petrić  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana - Marija Vrtodušić Hrgović  
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-01/04, 
URBROJ: 2170-57-01-18-3) od 5. lipnja 2018., sukladno članku 80. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst 
(KLASA: 011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018., Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 35.  sjednici održanoj  16. ožujka 2020. godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada Katice Petrić (matični broj: 29ZT15), studentice 



22 
 

poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“, pod naslovom „Zadovoljstvo korisnika kvalitetom 
usluga na medicinskoj rehabilitaciji“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Viktora Peršić i komentorstvom dr. sc.  Branka 
Blažević, professora emeritusa 

II. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu, u sastavu: 
1. izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, predsjednica povjerenstva 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
2. prof. dr. sc. Dragan Magaš  

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
3. izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
III. 

Javna obrana rada održat će se 13. svibnja 2020. godine s početkom 10:00 sati online  
Zapisnik o obrani vodit će asistentica Ema Petaković.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

AD 22. Razno 
 
Pod točkom razno nije se raspravljalo. 
 

Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur. 
Dekanica 

 
                                                                                                                                          prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, v.r.  

 


